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Profituri mari... pe masura ce 
aceasta companie isi continua 
cresterea 
 
In afaceri, daca vrei sa te extinzi si sa cresti rapid, trebuie sa sacrifici temporar profiturile. 
Cateodata asta e o strategie buna, iar cateodata poate sa fie falimentara. 
 
Ca multe alte mari companii din istorie, Atlassian a ales aceasta cale. 
 
Sa sacrifice profiturile pentru a-si focusa toata energia si toate resursele pentru o crestere 
exploziva a vanzarilor si a fluxului de numerar. 
 
Povestea acestei companii m-a fascinat si crede-ma. Va merita s-o citesti si tu. 
 
“Angajamentul individual la un efort de grup - asta e ceea ce face ca o echipa sa functioneze, o 
companie sa functioneze, o societate sa functioneze, o civilizatie sa functioneze.” - Vince 
Lombardi 
 
De cand suntem mici ar trebui sa fim invatati importanta lucrului in echipa.  
Si asta se intampla intr-o oarecare masura in scoli, dar mai ales prin practicarea sporturilor. 
 
“Pentru mine, colaborarea in echipa e frumusetea acestui sport. Cinci oameni incep sa 
actioneze ca o unitate. Asa devii altruist.“  — Mike Krzyzewski, antrenor de basket  
 
Nu stiu ce experienta ati avut voi, dar in experienta mea ca angajat, desi lucrul in echipa era 
trambitat de toti managerii, nu prea se intampla. 
De multe ori companiile nu sunt stucturate de o asa natura incat comunicarea, colaborarea, 
lucrul in echipa si creativitatea sa fie stimulate.  
 
Companiile isi doresc sa se intample aceste lucruri, dar nu au uneltele si nici nu stiu cum sa 
organizeze un mediu care sa promoveze lucrul in echipa. 
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Aici intervine Atlassian Corp. (NASDAQ: TEAM). Si misiunea ei e simpla. Ei sunt convinsi ca 
echipele au potentialul de a face lucruri uimitoare si vor sa ajute fiecare echipa sa-si dezlantuie 
potentialul. 
Atlassian a creat un portofoliu divers de produse directionate catre un obiectiv comun: sa 
imbunatateasca lucrul in echipa.  
 
Se potriveste perfect cu simbolul actiunilor: TEAM. Care imi place maxim. Si care de multe ori 
influenteaza si el performanta unei actiuni. O sa povestim alta data despre asta pentru ca e 
extrem de interesant si surprinzator. 
 
Eram familiarizat cu doua dintre produsele Atlassian, pentru ca le-am folosit pe cand eram 
angajat la Alcatel si apoi la Nokia. 
 
Acum am studiat mai in detaliu portofoliul lor de produse. Fiecare in parte e extrem de util si 
robust, dar ceea ce e mai valoros e modul in care aceste produse sunt integrate sa lucreze 
impreuna. 
 
Si sunt convins ca tocmai aceasta integrare va duce la o crestere continua a vanzarilor 
companiei, pentru ca face foarte usoara misiunea celor din departamentul de vanzari. Dupa ce 
un produs e adoptat de catre un client, aproape ca devine inevitabila cumpararea celorlalte 
produse. 
 
Cateva dintre produsele despre care vorbesc sunt: 
 

● Bitbucket — Mediu in care programatorii pot colabora la dezvoltarea codului 
● Confluence — Ofera echipelor un loc centralizat pentru a-si organiza munca, pentru a 

crea documente, si a discuta lucruri legate de dezvoltare 
● Trello — Le ofera echipelor posibilitatea sa-si organizeze produsele intr-un mod flexibil si 

atractiv  
● Jira Software — Cel mai cunoscut produs al companiei, folosit pentru dezvoltarea de 

software 
● Stride — Aceasta platforma a fost lansata acum cateva saptamani si e folosita pentru 

conversatii in grup, sedinte video si alte functionalitati pentru imbunatatirea colaborarii 
 
Ca potentiali investitori, ne intereseaza in primul rand noua lor lansare - Stride. Acest produs e 
impresionant! Atlassian a creat Stride pentru a oferi echipelor o solutie completa pentru 
comunicare. E un produs complet nou, cu o noua arhitectura, nu e o versiune mai noua a unui 
produs vechi.  
 
Folosind Stride, echipele sunt capabile sa initieze cu usurinta sedinte video, apeluri de voce, 
partajarea ecranului si acces remote(la distanta) la toate dispozitivele.  
 
Exista posibilitatea ca orice mesaj sa fie marcat ca actiune sau decizie. 
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Apoi aceste actiuni si decizii sunt organizate intr-o maniera logica si usor accesibila. 
Astfel, dupa o sedinta, toti membrii echipei au clar in minte care a fost rezultatul sedintei si ce 
trebuie sa faca in continuare ca urmare a discutiilor si deciziilor din sedinta. 
Sunt convins ca Stride va revolutiona modul in care echipele lucreaza si comunica la serviciu, si 
as putea sa mai scriu 10 paragrafe cu chestiile extrem de utile oferite de aceasta platforma, dar 
ca investitori, suntem interesati sa aflam cum va afecta acest produs cresterea companiei. 
 
Stride e un concurent direct pentru Slack. Dar Stride pare a fi mai robust, are un pret mai mic si 
se integreaza perfect cu celelalte produse ale Atlassian.  
 
Ca o paranteza, Slack a efectuat recent o noua runda de finantare si a strans $250 millioane la 
o evaluare de $5.1 miliarde.  
 
De ce-am facut aceasta paranteza? Concluzia e ca sunt multi care vad valoare in spatele 
produselor proiectate sa ajute echipele sa colaboreze mai eficient si modern, folosind 
tehnologia de ultima generatie. 
 
De asemenea, e important faptul ca mari companii ca Amazon, Microsoft, Alphabet(Google) si 
Salesforce au nevoie de servicii aditionale pentru ofertele de servicii cloud (software sau spatiu 
de stocare ce le poti utiliza de pe computerul tau prin browser sau printr-o aplicatie de pe mobil, 
dar care e instalat si ruleaza pe serverele companiilor ce ofera serviciul).  
 
Atlassian ar fi o buna alegere pentru oricare dintre aceste companii gigant, in ceea ce priveste o 
achizitie (asta cu siguranta ar duce la cresterea preturilor la actiuni).  
 
Pentru a intelege Atlassian din punct de vedere financiar, totul se rezuma la un cuvant: 
crestere.  
 
Cresterea veniturilor. Cresterea fluxului de numerar. Cresterea numarului si calitatii produselor 
oferite. Cresterea numarului de clienti. Si cresterea numarului de angajati. 
 
Hai sa incepem cu veniturile, pentru ca ele reprezinta fluidul vital pentru orice afacere 
concentrata pe crestere. 
 
Veniturile Atlassian au fost si continua sa fie spectaculoase.  
Cresterea medie de la an la an e de 41% si nu se vede vreo incetinire in curand. 
 
Pretul actiunilor e 12 x EV/revenue(valoarea antreprizei/vanzari). 
 
Nu sunt deloc ieftine. 
 
Dar companiile cu cresteri explozive, ce pot aduce randamente spectaculoase nu pot fi ieftine.  
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Sunt patru mari segmente care genereaza veniturile: 
 
1. Bazate pe abonamente - servicii cloud  
2. Bazate pe mentenanta - ofera clientilor actualizari, imbunatatiri, sau suport tehnic 
3. Licente permanente — licentiere de software catre clienti pentru a fi folosit cum doreste 
acesta  
4. Alte venituri — parteneriate cu alte companii pentru a oferi clientilor diferite extensii, 
training-uri. 
 
Toate aceste segmente sunt in crestere, dar pe noi ne intereseaza in primul rand primul 
segment pentru ca acolo gasim potentialul cel mai mare pe termen lung. 
 
Iar in acel segment cresterea de la an la an e de 65-77% in ultimii patru ani. 
 
Intr-o prezentare recenta, managementul a declarat ca intr-o zi tipica, vanzarile generate ating 
$2.8 milioane. Exista si zile mai slabe, dar compania a implementat un sistem de vanzari directe 
online care genereaza venituri 24 de ore din 24, chiar si in weekend-uri.  
 
Daca acest ritm se mentine, Atlassian va atinge in curand cifra de venituri anuale de $1 miliard. 
 
Un lucru important de retinut e ca Atlassian cheltuieste foarte putin pe vanzari si marketing in 
comparatie cu alte companii ce produc software. 
 
Aceasta eficienta de invidiat ii permite sa foloseasca banii in ceea ce ei considera ca fiind 
principalul lor atu: cercetarea si dezvoltarea (R&D).  
 
In comparatie cu companiile concurente, Atlassian are cele mai mici costuri la divizia de vanzari 
si marketing si investeste cel mai mult in R&D. Asta le aduce un avantaj competitiv important. 
 
Atlassian cheltuieste 37% 
din venituri pentru R&D. E 
un procent masiv. Dar 
acesta e motivul pentru 
care au fost capabili sa 
creasca la aceasta rata 
impresionanta. Si de aceea 
continua sa dezvolte 
produse noi incredibil de 
utile pentru clientii lor al 
caror numar e de 
asemenea in urcare. 
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Hai sa aruncam o privire si la fluxul de numerar. 
Cash flow-ul (fluxul de numerar) din operatiuni e cel mai important, pentru ca ne arata ce bani 
produce compania din afacerea sa de baza. Acesta a crescut de la 30% pana la un incredibil 
54% (rata medie de la an la an), iar rata s-a accelerat in ultimii 3 ani. 
 
Cresterea ofertei de produse a fost de asemenea impresionanta. 
 
Compania ofera 12 produse, mai jos le poti vedea pe cele mai importante. 
 
Atlassian tinteste cu prioritate companiile din Fortune 500 (Primele 500 companii din USA la 
vanzari).  
 
Isi ating obiectivele de vanzari printr-o oferta irezistibila de pret (in comparatie cu valoarea). 
Au preturi sub cele ale concurentei si produse superioare. 
 
Atlassian face o treaba extraordinara in ceea ce priveste vanzarea incrucisata (cross-selling).  
Dupa ce un client face o achizitie initiala, acesta e prins in carlig si inevitabil comanda si alte 
produse ale comaniei. 
 
Au creat un mediu perfect in care un client poate avea nevoie de oricare dintre cele 12 produse 
si apoi sa se extinda si in altele. 
Asta inseamna vanzare incrucisata. Si asta va sustine cresterea puternica a vanzarilor de care 
suntem interesati. 
 
Daca tot vorbim de clienti, 
cresterea numarului acestora 
s-a accelerat uimitor.  
In acest moment Atlassian 
are aproape 90,000 de clienti 
platitori. Ceea ce e un salt 
mare fata de 37,250 in 2014, 
48,622 in 2015 si 60,950 in 
2016. 
 
E nevoie de multi oameni 
performanti pentru a creste o 
organizatie ca Atlassian si nu 
e o surpriza ca Atlassian si-a crescut si numarul de angajati cu 25% in 2017, cu 40% in 2016 si 
cu 64% in 2015. 
 
Concluzia e ca managementul a creat o cultura de crestere in aceasta companie. 
 
O stimuleaza, o incurajeaza si reprezinta obiectivul lor numarul unu. 
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Si daca o pot sustine, sunt convins ca vom vedea in continuare performante bune ale actiunilor 
companiei. 
 
Dar, oricand discutam de o investitie intr-o companie concentrata pe crestere, trebuie sa 
discutam si de riscuri. 
 
Cele mai importante au fost dezvaluite chiar de conducerea companiei.  
 
“Cresterea noastra rapida face dificila estimarea perspectivelor noastre din viitor si poate creste 
riscurile de a continua cresterea la aceeasi rata istorica.” 
 
“E posibil sa nu putem sustine cresterea veniturilor sau sa ajungem o companie profitabila.” 
 
“Piata in care concuram e extrem de competitiva si daca nu suntem eficienti, afacerea noastra, 
rezultatele operatiunilor si conditia financiara pot fi afectate.” 
 
“Afacerea depinde de reinnoirea abonamentelor clientilor, a planurilor de mentenanta si de 
achizitia de licente aditionale. Orice declin in rata de retentie a clientilor ar putea afecta 
rezultatele noastre in viitor.” 
 
“Modelul nsotru de afaceri poate fi afectat daca in piata apar produse mai ieftine sau gratuite.” 
 
“Lipsa unui departament numeros de vanzari directe poate deveni o problema pentru cresterea 
companiei.” 
 
E clar ca o incetinire a vanzarilor, a fluxului de numerar si/sau a cresterii numarului de clienti noi 
ar fi o problema majora. 
 
Una la care nu vrem sa asistam. De aceea, vom folosi o strategie stricta de management al 
riscului care sa ne ajute sa participam la partea pozitiva si sa limitam pierderile in cazul unui 
scenariu negativ. 
 
De exemplu, voi urmari bugetul lor pentru R&D, care sper sa nu fie redus. Pentru mine, avand 
in vedere ca acesta e principalul lor avantaj competitiv, ar insemna ca au ramas fara idei noi si 
inovative. 
 
Hai sa ne uitam putin la istoria actiunilor TEAM. 
 
La putin timp dupa ce-a fost listata la bursa in decembrie 2015, actiunile Atlassian s-au prabusit 
de la pretul de $31.50 per actiune la $17 per actiune. Dupa un declin de 3 luni, au inceput din 
nou sa creasca si s-au apropiat din nou de $30. 
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E interesant de observat ca , pana in luna aprilie a acestui an, actiunile n-au reusit sa treaca 
peste pragul de rezistenta de la $31-$32. 
 

In analiza tehnica, 
atunci cand pretul 
reuseste sa sparga 
un punct de 
rezistenta, se 
intampla unul din 
doua lucruri.  
Sau pretul e acceptat 
peste acel prag, sau 
e respins si actiunile 
scad rapid din nou 
sub acel prag.  
 
In cazul Atlassian, 
pretul a tinut peste 
zona de desprindere 
de $31–32 pentru 
mai bine de 5 luni. 
Asta e un indicator 
pozitiv, pentru 
eventualii investitori 
din doua motive:  
 
 

1. Ne ofera o metoda logica si lipsita de implicare emotionala pentru a iesi din aceasta pozitie 
daca sentimentul actual se schimba si pretul incepe sa scada.  
 
2. Cat timp pretul ramane peste pragul de 31$-32$ (masurat de un grafic cu granularitate 
saptamanala), miscarea urmatoare cea mai probabila e in sus. 
 
Atlassian (NASDAQ: TEAM) sunt niste actiuni tinere si actiunile de acest gen au ceva ce imi 
place mult. Cerere mare si oferta mica.  
 
Acesta e unul dintre avantajele investitiilor in companii tinere cu cresteri explozive.  
Pentru ca cererea mare si oferta scazuta duce inevitabil la preturi mari.  
 
“Nu pot schimba directia vantului, dar pot sa-mi ajustez panzele astfel incat sa ajung de fiecare 
data la destinatie” — Jimmy Dean  
 
E dificil sa evaluez potentialul de crestere al actiunilor Atlassian. 
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Chiar daca pretul acestor actiuni e ridicat, un numar mare de fonduri cu renume investesc masiv 
in actiuni. T. Rowe Price, Fidelity si familia de fonduri Janus au pozitii mari in Atlassian. Pozitia 
celor de la Wellington Management a crescut substantial in ultimele 9 luni.  
White Elm Capital, au investit 4.5% din portofoliul lor in TEAM.  
 
Controlul riscului e esential cand vorbim de investitii in companii de la care se asteapta cresteri 
mari.  
 
Cand investesti intr-o companie la un pret de $10, care are bani gheata echivalent cu 13$ per 
actiune si nu are datorii, probabil nu te ingrijoreaza o scadere de $1 a actiunilor. 
 
De fapt, cred ca te-ai bucura de scadere si de oportunitatea sa cumperi actiuni mai ieftin. 
 
La actiunile destul de scumpe ale companiilor aflate in crestere, e nevoie de o abordare diferita. 
 
Am vazut cifrele si ne-am convins de cresterea masiva a veniturilor Atlassian. 
 
Cat timp piata ramane sanatoasa, economia globala nu incetineste si cifrele vor arata aceeasi 
crestere si in viitor, ma astept ca investitorii sa ramana optimisti cu privire la afacerea celor de la 
Atlassian si la actiuni.  
 
Cand inertia de crestere a pretului se va rupe sau cresterea companiei incetineste, actiunile 
TEAM vor fi sub presiune.  
E OK. Pana la urma, preturile nu cresc la infinit. 
 
Dar de unde suntem acum pana la infinit e cale lunga si vreau sa participam si noi intr-un mod 
inteligent si controlat.  
 
Abordarea noastra va fi sa investim in TEAM si sa pastram actiunile cat timp inertia de crestere 
se pastreaza, cat timp cresterea companiei continua si cat timp pretul ramane peste $30.  
 
Ma astept la un salt initial pana aproape de $50 si chiar atunci vom continua sa tinem de actiuni 
cat timp fluxul de numerar generat de companie creste la rate mari. 
 
Recomandarea mea: Sa cumparam actiuni TEAM cu orice pret sub $39 cu o dimensiune a 
pozitiei de aproximativ 3% din portofoliu.  
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Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 
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